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Önkormányzati Képviselő-testület 
V A N Y O L A 
 
Szám: 6/2016. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült Vanyola Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. április 18-án 15 órakor  
megtartott  nyilvános üléséről. 
 
J e l e n   voltak:  Varga Rita polgármester, Birkás Győző alpolgármester,  Árvainé Nagy Zsuzsanna           
                             Gajdacsik Ernő, Kálmán Gáborné   k é p v i s e l ő k 
 
Tanácskozási joggal meghívott:  Fehér Mária címzetes főjegyző 
                                                     
 
Varga Rita polgármester köszöntötte a megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 
törvény szerinti létszáma 5 fő, megjelent 5 fő, a képviselő-testület határozatképes, az ülést 
megnyitotta. Javaslatot tett az ülés napirendjére:     
 

 
N a p i r e n d 

 
1./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott szociális ellátások  
     intézményi térítési díja 
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
2./ Pápai Vízmű Zrt. részvényeinek értékesítése  
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
3./ Egyéb ügyek  

 
Z á r t  ülésen:  
 
1./ Települési támogatási kérelmek elbírálása 
      Előadó.Varga Rita polgármester 
 
 
A képviselő-testület a javasolt napirendet  5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadta.  

 
N a p i r e n d   tárgyalása: 

 
1./ A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulás által fenntartott szociális ellátások  
     intézményi térítési díja 
     Előadó: Varga Rita polgármester 

Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést ismertette. Kérte a képviselők véleményét.  

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Varga Rita polgármester javasolta, hogy a határozati javaslatot fogadják el. Kérte a testület 
döntését.  

 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    

            33/2016. (IV. 18.) határozat  
 

VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápakörnyéki Önkormányzatok 
Feladatellátó Társulás Társulási Tanácsa 7/2016. (III. 30.) határozatával jóváhagyott 
intézményi térítési díj önkormányzati rendeletben történő megállapításával egyetért. 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy erről a Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó 
Társulását értesítse.  
 
Határidő: azonnal 
 Felelős:   Varga Rita  
                 polgármester 
 

2./ Pápai Vízmű Zrt. részvényeinek értékesítése  
     Előadó: Varga Rita polgármester 
 
 Előadó a jegyzőkönyvhöz csatolt előterjesztést és határozati javaslatot ismertette. Kérte a   
képviselők véleményét.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  

Varga Rita polgármester javasolta, hogy a határozati javaslat „B” változatát  fogadják el. Kérte a 
testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    

           34/2016. (IV. 18.) határozat  
 

 VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápai Vízmű Zrt. tulajdonában     
 lévő saját részvényeiből   nem vásárol. 
Felkéri  a polgármestert, hogy a döntésről a Pápai Vízmű Zrt-t tájékoztassa. 
Határidő: 2016. április 30.        

   Felelős:    Varga Rita  
                            polgármester 
 

VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Pápai Víz és Csatornamű 
Részvénytársaság zártkörű alapításában résztvevő önkormányzatok által Veszprémben 
1995. december 7-én kötött Szindikátusi szerződést közös megegyezéssel 2016. június 30-i 
hatállyal megszünteti.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szerződés megszüntetésében 
eljárjon, a szükséges intézkedéseket megtegye.  
Határidő: 2016. június 30.        

 Felelős:    Varga Rita  
                polgármester 
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3./ Egyéb ügyek 
 
- Vanyola 460 hrsz.-ú ingatlan felajánlása 
    Előadó: Varga Rita polgármester 
 
 
Előadó ismertette Kovács Imre és társai ajánlatát, melyben a Vanyola 460 hrsz.-ú  kivett beépítetlen 
terület művelési ágú, 694 m2 ingatlanrészüket felajánlják Vanyola Község Önkormányzatának 
térítésmentesen. Az ajándékozási szerződés megkötésével az önkormányzat tulajdonába kerül. 
Kérte a  képviselők hozzászólását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy az ajánlatot fogadja el a képviselő-testület.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodással meghozta a következő 
határozatát:     
 
 

           35/2016. (IV. 18.) határozat  
 

VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete  
           a Vanyola 460 hrsz.-ú kivett beépítetlen terület     művelési ágú,  
           694 m2 területű ingatlan Vanyola Község Önkormányzata  
           részére -  Kovács Imre, Kovács Tamás és Kovács Imréné  által –  
           történő felajánlását köszönettel elfogadja. 
           Felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés aláírására. 
 
           Határidő: 2016. május 31.  
           Felelős:   Varga Rita   

                polgármester 
 
 

 
 

- Önkormányzati ingatlan értékesítése (Vanyola, 1536 hrsz-ú) 
     Előadó: Varga Rita polgármester 

 
Előadó ismertette Vajda Lajos 8558 Csót, Kossuth u. 17. sz. lakos kérelmét.  Kérte a képviselők 
véleményét.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy a kérelemben foglalt ingatlant értékesítsék. Kérte a 
testület döntését.  
  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatát: 
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   36/2016. (IV. 18.) határozat 
 

VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
a tulajdonában levő Vanyola zártkert 1536 hrsz-ú, erdő 
művelési ágú 3945 m2  területű ingatlant Vajda Lajos 
8558 Csót, Kossuth u. 17. sz. alatti lakos részére 
350.000 Ft azaz Háromszázötvenezer forint eladási áron értékesíti. 
Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 
 
Határidő: 2016. május 31.  
Felelős:   Varga Rita  
                polgármester 

 
 

- Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársasággal bérleti szerződés kötése  
     Előadó: Varga Rita polgármester 

 
Előadó a Telenor által megküldött bérleti szerződés tervezetét. Kérte a képviselők véleményét.  
 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Varga Rita polgármester javasolta, hogy évi 350 ezer Ft bérleti díjjal kössék meg a szerződést.  
Kérte a testület döntését.  
  
 
A Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül meghozta a következő határozatát: 

 
 

   37/2016. (IV. 18.) határozat 
 

VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
                   a Telenor Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
                   részére bérbeadja a tulajdonában levő Vanyola 05/1 hrsz.-ú  
                   ingatlant 350.000 Ft/év bérleti díjjal.  
                   A határozat mellékletét képező bérleti szerződés aláírására a   

polgármestert felhatalmazza.  
 
Határidő: 2016. május 31.  
Felelős:   Varga Rita  
                polgármester 
 
 
 

 
- Önkormányzati ingatlan (Vanyola 224 hrsz) értékesítése  
     Előadó: Varga Rita polgármester 

 
Előadó ismertette Herjavecz Jenő 8552 Vanyola, Táncsics u. 19. sz. lakos ingatlanvásárlási kérelmét.  
Kérte a képviselők véleményét.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
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Varga Rita polgármester javasolta, hogy az ingatlant 200 ezer Ft-ért értékesítsék. Kérte a testület 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 5 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozta a következő 
határozatát:    
 
 

38/2016. (IV. 18.) határozat   
 

           VANYOLA Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
           a Vanyola 224  hrsz.-ú, kivett anyagbánya  művelési ágú, 
           5377 m2 területű ingatlant, mely 1/1 arányban Vanyola 
           Község Önkormányzata tulajdonában van,   
           Herjavecz Jenő  Vanyola, Táncsics u. 19. sz. alatti lakos részére 
           200.000  Ft azaz Kettőszáz-ezer forint  eladási áron értékesíti. 
           Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi szerződés aláírására. 

 
           Határidő: 2016. április 30.  
           Felelős:   Varga Rita  

        polgármester 
 
 

 
Több tárgy nem lévén a polgármester  a nyilvános ülést 15,45 órakor bezárta, a tanácskozást zárt 
ülésen folytatja.  
 

 
   K. m. f. 

 
 

 
 
Fehér Mária                                                                                                         Varga Rita  
címzetes főjegyző                                                                                                polgármester 
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